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Eindelijk staat de deur van het Espace Technique
Rob Lageveen en het magazijn weer open om leden
van de club bij grote en kleine problemen op weg te
helpen. Eind juni heb ik er op afspraak meteen gebruik van gemaakt. Vanwege de afstand is het voor
mij niet zo vanzelfsprekend om ‘even’ langs te gaan.
Maar na een ruime tijd van corona-onthouding had
ik er duidelijk zin in. Recent heb ik vier oude gedeelde veerbollen op de kop getikt waarvan ik geen
idee had wat de technische staat was. De twee oude
veerbollen die ik tot nu toe aan de achterzijde had,
brachten het veercomfort terug naar die van een modern vervoersmiddel dus dat was een goed excuus
om het aan de specialist van de club voor te leggen.
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Je gaat met allerlei mankementen aan je DS gewoonlijk naar je vertrouwde DS-garage. Maar er blijven altijd kleine ergernissen waar je best eens zelf mee aan
de slag kunt gaan. Sleutelen aan je DS is ook leuk en
bevredigend als het je lukt om een probleempje op te
lossen.

« Eerst maar eens open maken. Bij zulke
oude bollen willen we nog wel eens een
totaal verteerd membraan tegenkomen. »
De oorspronkelijke veerbollen bestaan uit twee halfronde delen die, met het membraan ertussen, stevig
op elkaar geschroefd werden. Alleen de laatste Dmodellen hebben gelaste bollen standaard gemonteerd gekregen. Nu zitten op mijn DS inmiddels ook
gelaste bollen maar ik ben altijd een beetje blijven
twijfelen of met gedeelde bollen wellicht nog meer
comfort aan de wagen toe te voegen is. De meningen
hierover verschillen dus ik neem aan dat het onderscheid niet zo groot is. Waarom niet gewoon uitproberen?

Principedoorsnede werking veerbol
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Gedeeld of niet, het principe van de veerbol is bij alle
varianten gelijk, de verschillen zitten in de details.
Bovenin de bol zit een samendrukbaar gas (stikstof)
op een vastgestelde voorspanning. In het midden zit
een membraan waaronder de niet-samendrukbare
hydraulische vloeistof vanuit de veercilinder geperst
wordt. Hoe zwaarder de belasting, hoe meer het gas
ineengedrukt wordt. Het membraan beweegt mee
met het comprimeren van het gas. Tot zover vertel ik
waarschijnlijk niets nieuws.
In het schroefgedeelte tussen de bol en de veercilinder zit de schokdemper. De schokdemper is een samenstel van enkele plaatjes en gaatjes waardoor de
vloeistofstroom van de veercilinder naar de bol flink
afgeremd wordt. Daarmee wordt het snel op-en-neer
springen van de wagen voorkomen. Samen met de
grote ruimte na de schokdemper en het gedrag van
het gas ontstaat nu het zweefgedrag waar we zo trots
op zijn.
De verschillen in de bollen vinden we onder andere
terug in de standaard belasting en de daarbij ho-

rende voorspanning -initiaaldruk- van het gas in de
bol. In stationaire toestand van de wagen moet het
membraan zich iets onder het midden van de bol
bevinden, waardoor de meeste beweeglijkheid naar
boven en naar beneden bereikt kan worden. Aan de
voorzijde is het gewicht van de wagen met de motor
meer dan achter. Daarom is de voorspanning in die
bollen hoger. Bij een breakmodel kun je verwachten
dat de lading geregeld meer zal zijn. Bij de achterbollen van de break is de voorspanning dan ook iets
hoger. Verschillen vinden we ook terug bij de schokdempers van de diverse bollen. Bij de gelaste bollen
zijn de schokdempers er vast in gemonteerd en daar
heb je geen omkijken naar. Is de bol, of beter het
membraan, versleten dat verwissel je de gehele bol
inclusief schokdemper.

Bij de gedeelde bollen komen demontabele (vóór
‘70) en vastgemonteerde gefelste schokdempers voor.
Daarnaast zijn de gaatjes in de vaste achterschokdempers anders gevormd dan bij de voorbollen. Via
de club kunnen de vaste schokdempers eventueel
omgebouwd worden naar demonteerbare. In tegenstelling tot de gelaste bollen kunnen de gedeelde bollen qua membraan, schokdemper en initiaaldruk wel
weer opgewaardeerd worden. Voor de kosten hoef je
dat niet te doen want gelaste bollen zijn goedkoper.
Belangrijk is dat je de juiste bollen uitzoekt voor
jouw ID/DS, anders zal het veercomfort tegenvallen.
De ervaring van de technische commissie van de
club is dat het membraan door de LHM langzaam
verhardt en na zo’n 10 jaar wel aan vervanging toe
is. Bijvullen van het gas is bij gelaste bollen na 5 jaar
een optie, maar meer dan eenmalig is geen aanrader,
immers de rest van de bol is waarschijnlijk ook op
zijn retour.

De veerbol wordt in de houder gevat
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geweld worden de helften losgedraaid. Het membraan ziet er oud maar niet slecht uit. Wel nat van
binnen, dus er is sprake geweest van lekkage. Binnenin en op de schroefdraad worden de helften met
een roterende staalborstel goed schoongemaakt.

Kortom, zaterdagochtend leg ik vol verwachting
mijn vier schoongemaakte oude deelbare bollen
neer bij de specialist om te beoordelen of de bollen
bijgevuld kunnen worden of van een nieuw membraan voorzien moeten worden. Ik hoor nu natuurlijk liever niet dat ze naar de prullenbak verwezen
worden.

Gedemonteerde schokdemper

Na een korte inspectie –bijvullen is geen optie en het
zijn inderdaad twee voor- en twee achterbollen– bevestigt Max de bol in een grote stalen houder. De bovenste halve veerbol steekt uit en daarop wordt een
gigantische draaisleutel geklemd. Met enig gepast

Een nieuw membraan wordt met een beetje vaseline
goed in het pasvlak geduwd, waarna de bovenste
helft met wat kopervet op de schroefdraad alweer
gemonteerd kan worden.

De bovenste helft losgedraaid

Bij twee bollen is sprake van een demonteerbare
schokdemper die ik ondertussen met de hand uit de
bol heb kunnen schroeven. Ik neem ze vervolgens uit
elkaar om schoon te maken.

Nieuw membraan plaatsen

Als alle bolhelften weer op elkaar gedraaid zijn,
kunnen ze in een vulstation op de juiste voorspanning gebracht worden. Na het op spanning brengen,
kunnen de plaatjes en het schijfje met gaatjes van de
demper weer op exact dezelfde volgorde en met het
juiste moment teruggeplaatst worden.

Voorraad losse membranen

Al met al heeft dit klusje van vier bollen ruim twee
uur in beslag genomen en voor 48,50 per bol is het
dat meer dan waard. Nog vóór ik het terrein verlaten heb, voel ik al dat mijn godin weer als vanouds
zweeft!
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Opmerkingen:
•H
 et magazijn en espace technique Rob Lageveen staat voor alle
leden klaar, maar wel eerst een afspraak maken!
Eenmaal op de juiste voorspanning wordt de nippel
dichtgedraaid

